O perigo da dengue pode estar em qualquer lugar. Alguns locais, como os canteiros
de obras, oferecem maior risco. Evite deixar água parada. Faça sua parte para que a
dengue não se transforme numa epidemia.
Leia e marque com um X os locais de risco que você identificou e tome as
providências necessárias para evitar a presença de focos do mosquito no
seu canteiro de obras.
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Latas e latões vazios: procure furá-los e removê-los da construção. Se
for guardá-los, mantenha-os de boca para baixo.
Entulhos de construção: remova-os e dê o destino adequado.
Vasos sanitários: depois de assentados e em condição de uso, tampá-los com plástico sem deixar frestas.
Todos os tipos de ralos e caixas de passagem: mantenha-os fechados
ou telados e limpos.
Tonéis, tambores, caixas com água para assentamento de azulejos e
depósito de água: se utilizados para armazenar a água, mantenha-os
tampados sem deixar frestas que permitam a entrada do mosquito
da dengue, que é do tamanho de um pernilongo.
Latinhas, embalagens plásticas e de vidro, material descartável em geral (copos, marmitex): acondicione em saco plástico, feche bem e coloque para recolhimento da limpeza urbana.
Caixas d’água, cisternas e poços: mantenha-os bem fechados, sem
deixar frestas.
Piscinas em construção: não deixe água acumulada. O ideal é drená-la.
Calhas: remova folhas e outros materiais que possam impedir o escoamento da água.
Caçambas: evite deixá-las por muito tempo na construção. Faça o recolhimento semanalmente.
Locais de lavagem dos equipamentos (betoneira, carrinhos): após a
limpeza, drenar toda a água acumulada.
Teste de impermeabilização (piscinas, terraços, áreas descobertas):
após o teste de estanqueidade, retirar toda a água.

Mantenha semanalmente seu canteiro de obras livre de qualquer material que
possa acumular água. Verifique se cada local indicado abaixo está livre dos ovos
do mosquito. Tomando esses cuidados, você e a população ao seu redor estarão
protegidos da DENGUE.

Os sintomas comuns da dengue são:
Febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas.
Se apresentar dois ou mais desses sintomas, procure um centro de
saúde e não tome remédios sem orientação médica.

156

INFORMAÇÕES:
www.pbh.gov.br

